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تقــع المونــت جاللــة علــي جبــال الجاللــة ممــا یجعــل منــه
مكانــا ممیــز ًا لــكل الســكان حیــث یوجــد بالمشــروع بحیــرات
كرســتالیة لالســتمتاع بالســباحة فــي قلــب العیــن الســخنة.
یتكــون المشــروع مــن مرحلتیــن ،حیــث تتكــون المرحلــة
األولــي مــن ســتة مناطــق.
جــارى التنفیــذ فــي جمیــع المناطــق الســتة للمرحلــه األولي.
وســیتم تســلیم أول ثــاث مناطــق حتــي صیــف ، 2021
بینمــا ســیتم تســلیم باقــي المراحــل بحلــول دیســمبر
 .2022وتقــدر مســاحة مشــروع المونــت جاللــة ب  533فدانـ ًـا
جاللة مــن حیــث المســاحة اإلجمالیــة.
المونتمربــع)
( 2.2 4ملیــون متــر
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 _02البنیه التحتیة والمرافق

ســتتوفر المیــاه والصــرف الصحــي والكهربــاء علــى الشــبكات العامــة
عنــد التســلیم.
محطة معالجة میاه الصرف الصحي ()STP
كتوجــه عــام للمحافظــة علــى الميــاه قامــت شــركة تطويــر مصــر بإنشــاء
محطــة معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي و ذلــك بإســتخدام تكنولوجيــا
المعالجــة البيولوجيــة الثالثيــة وذلــك إلنتــاج ميــاه عاليــة الجــودة صالحــة لــري
المســطحات العامــة.
و قــد قامــت شــركة تطويــر مصــر بإســتخدام أحســن المعــدات األوربيــة
لتوفيــر أعلــى جــودة لميــاه الــري و لتخفيــض النفقــات التشــغيلية لمحطــة
معالجــة الصــرف الصحــي.
محطة تحلیة المیاه بالتناضح العكسي ()RO
جمیــع األعمــال المدنیــة لمبنــى محطــة تحلیــة المیــاه أوشــكت علــى
االنتهــاء والتــي تشــمل البنــاء واآلبــار والخزانــات والشــبكات.
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البنیه التحتیة والمرافق _ 02

الشبكة الكهربائیة ومرافقها
مــن أجــل راحــة عمالئنــا ،عملــت شــركة تطویــر مصــر علــى توفیــر مصــدر آمــن
و مســتدیم للطاقــة الكھرائیــة .لــذا قامــت الشــركة بتغذیــة مشــروع المونــت
جاللــه بالكھربــاء عــن طریــق ربــط المشــروع بشــبكة الكھرباء الموحــدة للدولة.
و قد تم بالفعل إطالق التیار الكھربائي للمشروع.
كمــا تــم إنشــاء مصــدر كهربــاء احتیاطــي لتغذیــة محطــات ضــخ المیــاه
والخدمــات الحیویــة لضمــان اســتمرار إمدادهــا بالكهربــاء فــي أي حالــة
طارئة.
جمیــع عملیــات الشــبكة الكهربائیــة مــن توزیــع ومحــوالت ولوحــات مــن انتــاج
شــركة  Schneider Electricsوالتــي تعتبــر مــن أشــهر الشــركات
العالمیة المتخصصة في التوریدات الكهربائیة.
كمــا أن ھــذه المعــدات مجھــزة لتكــون معــدات ذكیــة إلســتیعاب كافــة
تطبیقــات المــدن الذكیــة.
تــم التعاقــد مــع شــركة  Orangeو  Schneiderلتوفیــر أنظمــة التحكــم
لشــبكات البنیــة التحتیــة مــن أجــل التحكــم فــي اســتهالك الطاقــة
وترشیدها في جمیع أنحاء المشروع.
سیتم تنفیذ اإلنارة الذكیة للشوارع العامة لخفض استهالك الكهرباء.

نظام الري
تماشــیا مــع اســتراتیجیة االســتدامة التــي تنتهجهــا شــركة تطویــر مصــر،
فقــد اســتخدمت الشــركة أفضــل معــدات وشــبكات الــري المصنعــة مــن
قبــل شــركة  Hunterاألمریكیــة ،وهــي مــن أشــهر الشــركات العالمیــة
العاملــة فــي هــذا المجــال والتــي اشــتهرت باســتخدامها ألحــدث تقنیــات
الــري وأفضــل المنتجــات.

شبكة كابالت األلیاف البصریة
قامــت شــركة تطویــر مصــر بتنفیــذ البنیــة التحتیــة لنقــل البیانات باســتخدام
كابــات األلیــاف الضوئیــة التي تســتوعب خدمــات Triple Play
ً
أیضــا أســتیعاب تقنیــات
(اإلنترنــت والهاتــف والتلفزیــون) ویمكنهــا
التكنولوجیــا المتطــورة.
وقــد قامــت شــركة  Schneider Electricsبتوریــد مكونــات الشــبكة والتــي
ســیتم إدارتها بواســطة شــركة .Orange
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 _03أعمال الحفر والحوائط الساندة

أعمال الحفر والحوائط الداعمة _ 03

أعمال تشكیل المصاطب (حفر وردم)
تــم األنتهــاء مــن معظــم األعمــال الترابيــة و حفــر الطــرق و المرافــق و
البحيــرات بإجمالــي أعمــال حوالــي  8مليــون متــر مكعــب حفــر و ردم و تــم
تنفيــذ  5مليــون متــر مكعــب حتــى األن و وجــاري العمــل بباقــي المناطــق
األخيــره بالمرحلــه األولــي .
تــم توريــد و تركيــب الحوائــط الســاندة بواســطة شــركة  GEOSوبخامــات
تدعيــم ايطاليــة مــن شــركة  TINKSوالتــي تعتبــر اكبــر شــركة عالميــة
متخصصــة فــي توريــد شــبك تدعيــم التربــة .إجمالــى مســطحات
 Keystoneبالمشــروع تقــارب ال  250ألــف متــر مســطح ،هــذا و قــد تــم
اإلنتهــاء مــن  150ألــف متــر مســطح تــم تنفيــذ الحوائط الســانده بالمشــروع
باعلــى المواصفــات الفنيــه والهندســيه بهــذا المجــال بحيــث يحتــوي كل
حائــط علــى نظــام لتصريــف الميــاه.
تــم مراعــاة عــزل جميــع اعمــال الزراعــة الخاصــه والعامــه وذلــك لضمــان عــدم
تاثيــر الميــاه علــى اعمــال تســويبات التربــة والحوائــط بالمشــروع.

8

المونت جاللة

تطوير مصر

9

 _04تطورات عامة

تطورات البناء والتسلیم
•جاري العمل في  2147وحدة.
•تــم االنتهــاء مــن الهیــكل الخرســاني لعــدد  1400وحــدة وجــاري العمــل
علــى التشــطیبات الداخلیــة والخارجیــة.
•جاري العمل على الهیاكل الخرسانیة لعدد  747وحدة.
•تــم االنتهــاء مــن  100ڤیــا و  60تویــن هــاوس و  1200شــالیه و 30
تــاون هــاوس فــي مــن المرحلــة األولــى .A,B,C

تحديثات عامة _ 04

حمامات السباحة
•جــاري االنتھــاء مــن أعمــال  10حمامــات ســباحة لخدمــة الوحــدات
ً
ً
وفقــا لألعــداد
تباعــا
المحیطــة بالمنطقــة  ,Aوســیتم تشــغیلھا
العمــاء.
•جــاري العمــل علــى إنشــاء حمــام ســباحة منطقــة  C3بمســاحة 3200
متــر مربــع ومســتويات مختلفــة تصــل إلــى  21متــر .وســوف یكــون
هنــاك  HUBیحتــوي علــى أعلــى مســتوى للخدمــات لمــاك الوحــدات.

ً
وفقــا لمواعیــد التســلیم
•تــم إصــدار إخطــارات التســلیم وتســتمر
المتعاقــد علیهــا لــكل عمیــل.
•ســتتم مخاطبــة  500عميــل فــي األشــهر األولــى مــن التســلیم،
وســوف تــزداد األعــداد خــال فتــرة التســلیم المتوقعة لهذا المشــروع
الــذي تبلــغ مســاحته  500فــدان.
ً
وفقــا لعقودھــا المبرمــة مــع
•تلتــزم الشــركة بمواصفــات التســلیم
العمــاء بــل وتزیــد عــن العقــد فــى مواصفــات التشــطیبات الداخلیــة
للوحــدة مــع تســلیم الوحــدة كاملــة المرافــق مــن (میــاه ,صــرف
وكھربــاء) باألضافــة إلــى طریــق ممھــد للوحــدة علــى أن تكــون
المبانــى المســلمة تــم تشــطیبھا خارجیــا و مبانــى الشــالیھات بھــا
مصاعــد وفقــا للرســومات التعاقدیــة.

Crystal Lagoons
•یتــم التعاقــد مــع الشــركة المنفــذة لتوریــد األنظمــة المیكانیكیــة
والخرســانیة لغــرف تشــغیل الالجــون.
•تم اإلسناد لمقاول خاص بأعمال الالجون.
Club House
• ســیتم تجھیــز أول  club houseبمنطقــة  Crystal Lagoonوھــو
مخصــص لــكل العمــاء و المتوقــع بــدء التشــغیل فــي یونیــو  2021و قــد
تــم البــدء بتنفیــذه بالموقــع.
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•بالتعــاون مــع مكتــب  BCI& GPPتــم تخطيــط مســار مشــاه رئيســي
للعبــور علــى جميــع االماكــن الهامــه بالمشــروع بمــا يشــكل رحلــه
متكاملــه علــى ســبيل المثــال المرحلــه االولــى فــان مســار المشــاه
يربــط الشــاطئ عــن طريــق  Platformالــى ســاحه المصعــد المائــل
صعــودا الــى بدايــه  Spanish-Stairsوالتــي توصــل الــى بدايــه
Road of Artالــذي يقــود الــى منطقــه العــاب االطفــال فــي الميــدان
المقابــل ومنهــا الــى محطــة المصعــد المائــل التــي توصــل الــى
الجامــع و  Lagoon Clubhouseويمتــد المســار ليربــط مناطــق
Food & Beverageالمطــل علــى االجــون ويســتكمل المســار الــي
مراحــل اخــري مــن الالجــون.
•جــاري العمــل بأعمــال االندســكيب الداخلــى و الخارجــى بالمرحلــة
األولــى منطقــه ( )Aوجــاري عمــل األنترلــوك ووشــبكات الــري وأعمــال
الهاردســكيب لجميــع المناطــق الخاصــه و العامــه و الطــرق.
•جــاري اآلن اعمــال الالنــد ســكيب بالبوابــة الرئيســية والتشــطيبات
النهائيــة وتحتــوي علــى مدخــل خــاص للعمــاء يتــم تشــغيله بــال RFID
 cardsيفتــح تلقائيــا لســيارات المــاك وســيتم توزيــع الملصقــات
والكــروت الحقــا مــع التســليم.
•تم التعاقد على  Hardscape Furnitureوجارى تنقيذ النوافير
•تــم مراعــاة االســس التصميميــة للمشــروعات الجبليــة اثنــاء تصميــم
الطــرق كمــا تــم توفيــر اماكــن انتظــار الســيارات طبقــا للمواصفــات
المعمــول بهــا فــي مثــل هــذه المشــاريع
•كمــا تــم دراســة ميــول الطــرق لمراعــاة كميــه االمطــار المتوقعــة وطــرق
صرفها.
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المصاعد المائلة:
•تــم توريــد المصعــد االول فــي منطقــه  C1والــذي ســيقوم بربــط Stag
 Aمع  Club Houseال Crystal Lagoon

شاطئ البحر:
•تم الحصول على تصریح تخصیص الشاطئ للمونت جاللة.

•تــم االنتهــاء مــن اعمــال التصميــم الخاصــه بالمصاعد المائلــه الموجوده
بمنطقــه  stage Aو  B2علــى وجهه المشــروع

•تــم االنتهــاء مــن أعمــال التصمیــم للمرحلــة األولــى بطــول إجمالــي
ً
متــرا وتشــمل الخدمــات الخاصــة بالمــاك (غــرف تغییــر
یبلــغ 270
المالبــس ،وأكشــاك األدوات الریاضیــة  ،واألطعمــة والمشــروبات).

•نم صب أول قاعده خرسانيه بمنطقة ال .B2

•تم إصدار ترخیص السقالة المتواجدة داخل البحر.

الطرق و األسوار:
•یشــمل المجتمــع علــى طریــق دائــري یبــدأ مــن البوابــة  1إلــى البوابــة
 .3ســیتم إنشــاء بوابــات لجمیــع المناطــق الســكنیة مــن الداخــل لتحقیــق
أقصــى قــدر مــن األمــن واآلمــان.
ً
مؤمنــا بســور خارجــي حيــث ال يمكــن دخــول غيــر
•المشــروع ســیكون
المــاك داخــل المشــروع .كمــا ان اختــاف مســتویات االرتفــاع داخــل
المشــروع تعمــل كحاجــز طبیعــي لیضمــن ســامة و امــن الســادة
المــاك.

تغطية الطريق :Platform
•ســیتم الوصــول إلــى الشــاطئ األمامــي كمرحلــة اولــى عــن طریــق
 platformبعــرض  15م ویحتــوي علــى مصاعــد وســلم مــن الجھتیــن
وســیتم ربطــة مــن جھــة المصعــد المائــل الواقــع بجانــب منطقــةPhia
وھــو األول مــن العدیــد المتواجدیــن بالمشــروع.
• تــم الحصــول علــى الموافقــة النھائیــة مــن ھیئــة الطــرق والكبــاري
علــى انشــاء  Platformبعــرض 15م فــوق الطریــق الســاحلى.
•تــم األنتھــاء مــن الموافقــة الخاصــة بھــا وســیتم أســتكمال باقــى
ً
تباعــا حســب أحتیــاج المشــروع وموافقــات الدولــة.
مراحلــه
•جــاري اســتكمال رخــص الجــزء االول مــن الشــاطئ العــام مــع الجھــات
الحكومیــة وســوف یتــم البــدء فــي تنفیــذ االعمــال فــور الحصــول
علــى الرخــص الالزمــة لذلــك.

تطوير مصر
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الخدمات الفندقية
شركة  Kertenالدارة الفنادق
تــم التعاقــد مــع شــركة  Kerten Hospitalityإلدارة الفنــادق فــي المرحلــة
األولــى مــن المونــت جاللــة وكذلــك إدارة الفنــادق فــي فــوكا بــاي.
 Kerten Hospitalityهي شركة عالمیة رائدة في مجال الفنادق وتمتلك
العدیــد مــن العالمــات التجاریــة مثــل  Cloud7و .The House Hotel

Rock 'n' Rope - BaseCamp
تــم تشــغیل  Base Campبالتعــاون مــع متســلق الجبــال الشــهیر عمــر
ســمرة  Base Camp .Rock & Ropeهــي أول مخيــم فندقــي فــي مصــر
علــى أحــدث طــراز ،ويضــم مرافــق وأماكــن كاملــة للتخییــم ،ومطعــم ،
باإلضافــة إلــى أفضــل  Rope Obstacle Courseفــي الشــرق األوســط.
والعدیــد مــن األنشــطة األخــرى تنتظــر المــاك فــي قلــب المونــت جاللــة.

ســیبدأ تشــغیل  Cloud7فــي أكتوبــر  2021كإفتتــاح مبــدئ یحتــوي علــى
مكتــب اســتقبال ومطعــم فــي المبنــى الرئیســي .وســیضم المبنــى
ً
ً
حاليــا االتفــاق مــع Kerten Hospitality
ومطعمــا .يتــم
الثانــي SPA
إلدارة  Club Houseالخــاص بالالجــون لتوفیــر أعلــى مســتوى مــن الخدمــة
للمــاك.

تــم افتتــاح مطعــم  Topazفــي  Base Campحالیـ ًـا ویقــدم قائمــة مختــارة
مــن األطبــاق والمشــروبات الرئیســیة لجمیــع المــاك وضیوفهــم فــي
المونــت جاللــة.

المسجد
•تــم االنتهــاء مــن التســویة النهائیــة لــأرض وجــاري العمــل اآلن علــى
أعمــال الخرســانة.
•یشــمل التصمیــم :قاعــة رئیســیة للصــاة ،ومنبــر إمــام ،وســاحة
مظللــة بجــوار المســجد ،وأماكــن للوضــوء ودورات میــاه ،ومصلــى
نســائي.
•ملحــق بالمســجد مبنــى آخــر بــه مكاتــب خاصــة للموظفیــن إلدارة
وتلبیــة احتیاجــات المــاك.
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التصميمات
تعاونــت تطویــر مصــر مــع منــى حســین  MHDHإلضفــاء الحیویــة
والعصریــة علــى التصمیمــات الداخلیــة الحدیثــة
ً
حصريا لمشاریعها .تحافظ منى حسین على تدفق
المخصصة
الجوهــر اإلبداعــي مــن خــال تشــجیع فریــق المصممیــن علــى التمــاس
اإللهــام مــن أصغــر التفاصیــل التــي تحیــط بهــم.

خامات فرش الحمامات
ســیتم توفیــر جمیــع األدوات الصحیــة المســتخدمة فــي جمیــع أنحــاء
المشــروع مــن قبــل  ,Villeroy & Bochإحــدى أكبــر الشــركات األلمانیــة
فــي تصنيــع أثــاث الحمامــات.
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البورسلین والسیرامیك
قامــت شــركة تطویــر مصــر بتوریــد األرضیــات البورســلین المســتوردة مــن
شــركة( )Al Faridaالتركیــة.
كمــا قامــت بتوریــد ســیرامیك أرضیــات و حوائــط الحمامــات و المطابــخ مــن
منتجــات شــركة (الجوھــرة)..

األبواب الخشبية
تعاقــدت شــركة تطویــر مصــر مــع شــركة  Door Techلتوریــد وتركیــب
جمیــع األبــواب الخشــبیة وملحقاتهــا المطلوبــة حســب التصمیمــات
الداخلیــة المقدمــة .تتكــون األبــواب الداخلیــة اإلیطالیــة المســتوردة مــن
خمــس طبقــات مــن  .CPLجمیــع األبــواب الخارجیــة مصنوعــة مــن خشــب
األبلــكاچ واألخشــاب البحریــة اإلیطالیــة المســتوردة.

النوافذ واألبواب والواجهات األلومنیوم
تعاقــدت شــركة تطویــر مصــر مــع شــركة  Alumilالیونانیــة لتوریــد جمیــع
قطاعــات النوافــذ واألبــواب والواجهــات وقطاعــات أســوار التــراس وجمیــع
الملحقــات الالزمــة والتــي ســیتم اســتیرادها مــن الیونان وفقـ ًـا للتصمیمات
المنفــذة مــن قبــل المكتــب االستشــاري اإلیطالــي .GP&P

تطوير مصر
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لوحات توزیع الكهرباء الداخلیة
تعاقدت شــركة تطویر مصر مع شــركة  Schneider Electricsالمتخصصة
فــي تصنیــع لوحــات المفاتیــح الكهربائیة والمــواد الكهربائیة لتورید
لوحــات المفاتیــح الكهربائیــة وفقـ ًـا للتصمیمــات التــي نفذهــا مكتــب شــاكر
االستشاري.

التشطيب _ 05

رخام وجرانیت الساللم واألرضیات
تعاقــدت شــركة تطویــر مصــر مــع شــركة  ،Marmonilواحــدة مــن أكبــر
مصنعــي ومــوردي الرخــام والجرانیــت المعالــج ،لتوریــد أجــود األنــواع
(من داخل وخارج مصر) حسب التصمیمات الداخلیة المقدمة.

وحدات اإلضاءة الخارجیة
تــم التعاقــد مــع شــركة ســراچ ،وهــي واحــدة مــن أكبــر مــوردي تركیبــات
اإلضــاءة ووكیــل لشــركات عالمیــة ،لتوریــد تركیبــات اإلضــاءة مــن شــركة
ً
وفقــا للتصامیــم التــي نفذتهــا المكتــب اإلستشــارى
 ROSAالبولندیــة
.OKOPLAN

المفاتيح الكهربائية واالسالك
تعاقــدت شــركة تطویــر مصــر مــع شــركة  Schneider Electricsالفرنســیة
لتوریــد األجهــزة الكهربائیــة والمفاتیــح واألســاك ،إحــدى أكبــر الشــركات
فــي هــذا المجــال ،ووفقـ ًـا للتصمیمــات الداخلیــة المقدمــة.
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خدمة ال Triple Play
خدمات تكنولوجيا متطورة توفر:
• IPTVبدقــة تصــل إلــى  8Kلمقاطــع الڤیدیــو تحتــوى علــى قنــوات
فضائیــة مجانیــة وإمكانیــة إضافــة إى مجموعــة قنــوات مشــفرة مثــل
 OSNو  Bein Sportsو مــا إلــى ذلــك .یمكــن الوصــول إلــى هــذه
الخدمــة مــن خــال هواتــف المــاك عبــر شــبكة  WIFIمــن أي مــكان
داخــل المشــروع.
•خدمــات هاتــف  IPالتــي تتیــح للمقیمیــن إجــراء مكالمــات مجانیــة
فــي أي مــكان داخــل المشــروع وإجــراء مكالمــات برســوم عادیــة مــن
خــارج المشــروع .ســیتم توصیــل هــذا الهاتــف برقــم المــاك العــادي
ویمكــن الوصــول إلیــه مثــل أي هاتــف عــادي آخــر.
•اتصــال إنترنــت فائــق الســرعة بنطــاق تــردد یغطــي المشــروع بالكامــل
مخصــص للمقیمیــن عبــر خطــوط فايبــر ارضيــة التــي تتیــح ســرعات غیــر
محــدودة للتنزیــل والتحمیــل.

20

المونت جاللة

تطوير مصر

21

 _06تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات المدن الذكية

تطبيقات المنزل الذكي
آليــا مــن خــال تطبيقــات
يمكــن مراقبــة جميــع األجهــزة الذكيــة والتحكــم بهــا ً
أيضــا العميــل مــن التحكــم عــن
الهاتــف المحمــول .ســتمكن هــذه األنظمــة ً
بعــد فــي أي مــن أجهزتــه المنزليــة الذكيــة مــن أي مــكان
تطبيق النقل
عملــت شــركة تطویــر مصــر علــى تزویــد خطتهــا للتنقــل بأحــدث التقنیــات
التــي تتیــح للمــاك طلــب وســائل النقــل عبــر تطبیــق الهاتــف المحمــول
وتتبــع الرحلــة والموقــع المباشــر عبــر نظــام تحدیــد المواقــع العالمــي GPS
ســیتم تطبیــق هــذه التقنیــة أیضـ ًـا علــى وســائل النقــل العامــة حیــث یمكــن
للمــاك مراقبــة حركــة وســائل النقــل والوصــول إلــى المحطــات فــي
الوقــت المحــدد.
إدارة النفایات
یجــري حالیـ ًـا االنتهــاء مــن اتفاقیــة مــع شــركة  Orangeلتوفیــر حلــول إلدارة
النفایــات حیــث ســیتم مراقبــة كل صنــدوق قمامــة بواســطة جهــاز
استشــعار یتصــل بمنصــة إدارة الخدمــات الرئیســیة ،ممــا یوفــر معلومــات
حــول وضــع مســتوى القمامــة ودرجــة حــرارة القمامــة ورائحتهــا.
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خدمة الواي فاي العامة
یحتــوي المشــروع علــى العدیــد مــن المســاحات العامــة المفتوحــة ،وهــو
مغطــى بالكامــل بإمكانیــة الوصــول إلــى شــبكة  ,Wi-Fiممــا يتيــح للمــاك
المنــزل الوصــول إلــى جميــع خدمــات  IPTVعبــر شــبكة  Wi-Fiعبــر اتصــاالت
عاليــة الســرعة.
خدمة العدادات الذكیة
جمیــع العــدادات الموجــودة داخــل المونــت جاللــة هــي عــدادات ذكیــة .وهــذا
یســمح للمــاك بمراقبــة اســتهالكهم ســواء مــن المیــاه أو الكهربــاء ،
كمــا یمكنهــم مــن التحكــم فــي هــذه الخدمــة عبــر تطبیــق الهاتــف المحمــول.
یمكــن لمــاك المنــازل أیــض ًا اســتخدام هــذا التطبیــق للقیــام بعملیــات
الدفع والسداد ألنه متصل مباشرة بإدارة خدمات المشروع.
خدمة الري الذكي
جمیــع شــبكات الــري مــزودة بمعــدات ذكیــة حیــث یمكــن للمــاك مراقبــة
اســتهالكهم عبــر تطبیــق الهاتــف المحمــول .ســتمكن هــذه األنظمــة
ً
أیضا إدارة الخدمات من التحكم عن بعد في الري من أي مكان.
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التسليم و مراقبة الجودة
مراقبة الجودة
ً
ً
وخارجیا.
داخلیا
•تضمن أعلى معاییر جودة التشطیب
•يقــوم بالمعاينــة األوليــه قبــل دخــول العميــل و تســجيل أي مالحظــات
لضمــان معايــر الجــوده و متابعــة هــذه المالحظــات مــع اإلدارات
المعنيــة لحيــن اإلنتهــاء منهــا و إلســتالمها مــن ادارة التنفيــذ و
التنســيق ألســتالم العمــاء.
التسلیم
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إدارة المجتمعات
تقــوم بتقدیــم خدمــات إدارة المجتمعــات الســكنیة والمشــروعات العقاریة،
وتلتــزم بإســتراتیجیة الشــركة الھادفــة إلــى تقدیــم نمــط فریــد وأســلوب
حیــاة متمیــز لعمالئھــا مــن خــال االقســام المتخصصــة والتــي تســھم
فــي رفــع مســتوي خدمــه العمــاء فــي نطــاق واســع مــن المجــاالت ,
وتضــم اإلدارة فریقــا یتمتــع بالخبــرة الواســعة  ,ویســعي لتقدیــم اعلــي
مســتویات الخدمــة لعمــاء تطویــر مصــر مــن الخدمــات المالیــة واإلداریــة
,فضــا عــن خدمــات االتصــاالت ومتابعــة االلتــزام بقواعــد
والفنیــة
ً
المجتمــع الســكني المتعلقــة بأنظمــة اداره المنافــع العامــة والتنســیق
مــع الســلطات المحلیــة المختصــة للتأكــد مــن االمتثــال لكافــة القوانیــن
واللوائــح التنظیمیــة.

•دور قســم التســليمات هــو تحديــد مواصفــات المناطــق المؤهلــة
للســكن لتســليم الوحــدات وإدارة الخدمــات الخاصــة بهــا .يتعــاون
الفريــق مــع لجنــة مراقبــة الجــودة والتــى تتولــى تســجيل كل
المالحظــات والتوصيــات الخاصــة بالوحــدة حتــى تصبــح جاهــزة
ً
طبقــا لقــرار اللجنــة.
للتســليم
•فريــق التســليمات هــو المســئول عــن اإلشــراف وإعــداد التقاريــر
الخاصــة بمســتجدات األعمــال فــى الموقــع خــال العــام ،ووضــع
الخطــط للتنســيق والمتابعــة لضمــان التســليم فــى الوقــت المحــدد
للعمــاء .كمــا يقــوم قســم التســليمات بالتنســيق مــع اإلدارة
ً
طبقــا
الهندســية للتأكــد مــن أن كافــة المالحظــات قــد تــم تنفيذهــا
للمعاييــر الصحيحــة ،بحيــث يتــم تســليم مفاتيــح الوحــدات للمــاك
ً
وفقــا للمعاييــر المتفــق عليهــا والمنصوصــة فــى العقــد.
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ادارة المرافق و الخدمات
یقوم قسم المرافق والخدمات بتولي صیانة كافة المرافق وشبكات
البنیة التحتیة العامة وذلك عن طریق منظومة فنیة متكاملة .وھذه
الخدمات تندرج تحت بند المصروفات العامة و تشمل:
•(المرافــق والبنیــة التحتیــة) الكھربــاء ،المیــاه ،الصــرف والخدمــات
التلیفونیــة باإلضافــة إلــى أعمــدة إنــارة الشــوارع واألرصفــة.
•صیانة لوحات الكھرباء ومحوالت الكھرباء.
•خدمات صیانة الحدائق ،زراعة وتنسیق كل المناطق العامة الخضراء.
•صیانة مرافق الصرف ومحطات المیاه العامة.
•صیانة البحیرات الكریستال والشواطئ وحمامات السباحة العامة.
•صیانة المصاعد الكھربائیة.
•صیانة البوابات الخارجیة والداخلیة بمشاریع الشركة
الخدمات الداخلیة:
•خدمات النظافة
•خدمة مكافحة الحشرات
•خدمــات الصیانــة العامــة (الســباكة ،النجــارة ،الكھربــاء ،فنــي مكیــف
الھواء...إلــخ)
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القسم الهندسى لعالقات العمالء:
•طلبات و االستفسارات:
	-اإلجابــة علــي طلبــات و االستفســارات الھندســیة الخاصــة بمشــاریع
الشــركة.
•تعدیالت ھندسیة:
	-یعــرض القســم الفنــي خدمــات تعدیــات داخــل الوحــدة بمــا یتناســب
مــع المعاییــر التصمیمیــة للمشــروع بمصاریــف اضافیــة.
•اختیارات التشطیبات:
	-یعــرض القســم الفنــي بخدمــة العمــاء علــى العمیــل نمــاذج
التشــطیب الداخلــي وذلــك لتحدیــد التشــطیب المناســب.
•الطلبات اإلضافیة:
	-برجولة  ،كاونتر
•حمامات السباحة:
	-یعــرض القســم الفنــي خدمــة تصمیــم وتنفیــذ حمامــات الســباحة
فــي حدائــق الوحــدات القابلــة لذلــك بمصاریــف إضافیــة.
•الموردین :
	-یعــرض القســم الفنــي الئحــة مــن الموردیــن المتخصصيــن ( اثــاث
مطابخ-تكيفــات -شــيش حصيــر )......لتســهيل عمليــة انتقــال العميللمنزلــة بــدون صعوبــات.

•ســیتم توفیــر قائمــة تحتــوي علــى األســعار و الخدمــات مــع بــدء
ا لتســلیم .
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